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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ       

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ           63/23-5-2011 

                                                              Αξηζκ.-ρξνλ.-Απόθαζεο 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ         

Καξαζωλνδξόκνπ 95                     Αξηζκ. Ξξωη. 11903/1-6-2011 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52      

ηει. 210–6794000    

fax. 210–6726081     

e-mail:epitropesDS@0177.syzefxis.gov.gr    

    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  ην Φπρηθφ ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κελφο Mατνπ  ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Γεπηέξα  

θαη ψξα 09.00 χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 9427/19-5-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η. Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξφεδξν 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Σηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. νπκπαζάθε-Παπαδεκνχιε Κσλζηαληίλα 

6. Kακάξα Αξηζηείδε (σο θαηαιαβψλ ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο),  απψλ. 
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7. Υαξνθφπν Παληειή 

        πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

      Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

ΘΔΚΑ    15o Ζ.Γ. 

Έγθξηζε  όξωλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ερνγξάθεζε, 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία, θωηνεθηύπωζε, βηβιηνδεζία πξαθηηθώλ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ θαη επηηξνπώλ 2011-2012. 

Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν θ. Πξφεδξνο είπε: 

Θέησ ππφςε ζαο ηελ κε αξηζκ. 1/2011 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνχ πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ Ηρνγξάθεζε, Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία 

θσηνεθηχπσζε, βηβιηνζεζία θ.ι.π. πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ πεξηφδνπ 

2011-2012, πξνυπνινγηζκνχ 60.000 €. 

            ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ Κ.Α. 

10.6142.0009 πίζησζε πνζνχ 60.000 € κε ηίηιν «Ηρνγξάθεζε, Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία, 

θσηνεθηχπσζε, βηβιηνδεζία θ.ι.π. πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ». 

 H παξαπάλσ εξγαζία ζα αλαηεζεί κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ηελ κειέηε λα ζπληάμεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο 

θαη λα δηαζέζεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

           Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή   αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ είδε θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

1. Δγθξίλεη ηελ κε αξηζκ. 1/2011 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
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2. Φεθίδεη πίζησζε πνζνχ 60.000 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.142.0009 πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 θαη ηελ αλάιεςή ηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ επ’ νλφκαηη ηνπ δηθαηνχρνπ. 

3. Καηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

Ηρνγξάθεζε, Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία, θσηνεθηχπσζε, βηβιηνδεζία θ.ι.π. 

πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ σο αθνινχζσο: 

Ο Γήκαξρνο : 

Πξνθεξχζζεη, αλνηθηφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ ερνγξάθεζε, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία 

θσηνεθηχπσζε, βηβιηνδεζία θιπ πξαθηηθψλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, δηα 

ζπκπιεξψζεσο ηηκνινγίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην ζπλεκκέλν πίλαθα 

(πξνυπνινγηζκφο), εξγαζηψλ ζπλνιηθήο δαπάλεο € 60.000,00 κε Φ.Π.Α. 23%. 

 

Αξζξν 1° 

Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη βάζεη ηνπ Π.Γ/ηνο 28/80 ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ Ν.3731/08 θαη ηνπ 

ηζρχνληνο θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. 3463/2006. 

Αξζξν 2° 

Πξνζφληα δηαγσληδνκέλσλ 

Γίλνληαη δεθηνί θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

παξέρνληα ερέγγπα άξηηαο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, κέιε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. Οη 

πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Αξζξν 3° 

Ηκέξα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η ψξα ελάξμεσο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηελ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο θαη λα δεηήζνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

Αξζξν 4° 

εηξά ηζρχνο ηεπρψλ 

Σα ηεχρε ηεο κειέηεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Η παξνχζα Γηαθήξπμε. 
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β) Σν Σηκνιφγην. 

γ) Ο Πξνυπνινγηζκφο.  

δ) Η Σερληθή Πεξηγξαθή. 

ε) Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. (γεληθή θαη εηδηθή) 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 

δηαγσληδφκελνη έρνπλ κειεηήζεη κε ζθνπφ ζπκκνξθψζεσο φινπο ηνπο αλσηέξσ λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

θαλνληζκνχο, εγθπθιίνπο θαη πξνηχπνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ελ γέλεη, δηαηαγέο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 

πνπ απνηεινχλ καδί κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία ησλ βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ππφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

 

Αξζξν 5° 

Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 48.780,49 πιένλ Φ.Π.Α. 23% (€ 

60.000,00). Η αλσηέξσ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

 

Αξζξν 6° 

Σξφπνο ζχζηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ζηνηρεία ελ γέλεη 

Ο Φάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη:  

1) ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

2) επηγξαθή πνπ λα θαλεξψλεη ην ππφ Γεκνπξάηεζε είδνο, 

3) ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ Γήκνπ  

4) ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο  

5) ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

6)  ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ θαη λα πεξηέρεη: 

α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 3% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο € 1.800,00). 

β) Γήισζε ηνπ ζπλαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη φηη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ην πνιχ (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8/1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ,φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο 

ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή έλνξθε δήισζε φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ (φηαλ δελ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ) 

ζη) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ) Πξνθεηκέλνπ γηα δηαγσληδφκελν θπζηθφ πξφζσπν, πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ 

Όια  ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ θαζεηφθσλσλ, καγλεηηθψλ κέζσλ θαη 

ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» . 

ε ρσξηζηφ θάθειν, ζθξαγηζκέλν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεηαη ε θπξίσο 

πξνζθνξά πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Σηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο λνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη, φιεο 

γεληθψο νη θξαηήζεηο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ζην Γήκν. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ελ γέλεη, ηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα ηνπ πξνκεζεπηνχ 

θαη ην φθεινο απηνχ. 

2. Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ηζρχεη επί έλα έηνο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε 

(εληφο δέθα (10) εκεξψλ, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ). 

 

Αξζξν 7° 

Δπίδνζε πξνζθνξψλ 

Η επίδνζε πξνζθνξψλ γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ή πξνθεηκέλνπ 

πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ν επηδίδσλ νθείιεη λα παξνπζηάδεη ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ζηε δεχηεξε Γε 

πεξίπησζε θαη ηελ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο. Πξνθεηκέλνπ Γε πεξί 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη λα ηεζνχλ ππφςε ηεο επηηξνπήο θαη επίζεκα ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηνλ ηξφπν εθπξνζψπεζεο. 

Έληππα ππνδείγκαηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηηκνινγίσλ ρνξεγνχληαη 

απφ ην Γήκν. 

 

Αξζξν 8° 

Οξζή ζχληαμε πξνζθνξψλ 
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Κάζε πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηαχηεο θαη κε 

ηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, απνξξίπηεηαη. 

Αξζξν 9° 

Απνδνρή πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηελ ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε γηα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ. 

ε θάζε θάθειν, αθνχ βεβαησζεί ε απηνπξφζσπε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 

ζπλαγσληδφκελν ή ηνλ αληηπξφζσπν, αλαγξάθεηαη αχμσλ αξηζκφο, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρφλ 

επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ηαπηφηεηα ή ρσξίο ηα αληίζηνηρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην εθ 

ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ απαξάδεθην απηήο. 

Αξζξν 10° 

Σέινο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Αθνχ πεξάζεη ε θαζνξηδνκέλε ζηε δηαθήξπμε ψξα, θεξχζζεηαη ιήμαζα ε παξάδνζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη ηνχην ζηα πξαθηηθά, ελψ απαγνξεχεηαη θάζε άιιε επίδνζε πξνζθνξάο επί 

πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη 

κεηά ηελ ψξα ιήμεο. 

Άξζξν 11° 

Έιεγρνο πξνζθνξψλ 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη 

θαηφπηλ αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηε ζεηξά 

παξαδφζεσο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα επξηζθφκελα ζε θάζε θάθειν έγγξαθα, πεξηιεπηηθά βέβαηα, 

αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη ην ζχκθσλν ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, παξνπζία δε ησλ 

παξηζηακέλσλ ν, ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν επξηζθφκελνο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ 

πξνζθνξά, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο κε ηνλ απηφ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη επξηζθφκελνη ζηελ 

αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, 

ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζκέλνπο γηα 

ιφγνπο ηππηθνχο. 

Αθνχ γίλεη ε ζπλεδξίαζε δεκφζηα, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηνπο 

απνθιεηζκέλνπο απφ ην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο θαη θαιεί απηνχο λα 

πάξνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. 

Καηφπηλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δεθηψλ ζην δηαγσληζκφ, ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη νη κεηνδνζίεο θαη 

αλαθνηλψλνληαη κεγαιφθσλα. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδφηε θαη δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο απνξξίπηνληαη. 

Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή εθφζνλ νη πξνζθεξφκελεο 

εξγαζίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε φπνπ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα κηθξφηεξε ηηκή γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. Άιισο 
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αληί απηνχ πνπ πξνζθέξεη ηε κηθξφηεξε, αλάδνρνο κπνξεί λα αλαθεξπρζεί απηφο πνπ πξνζθέξεη ηε 

ζπκθεξφηεξε ζπκθνξά. Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζηξέθεηαη δε ζηνπο απνηπρφληεο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζε απηφλ. 

Άξζξν 12° 

Δλζηάζεηο 

Οη ηπρφλ ελζηάζεηο επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ζηε δηελεξγήζαζα ηνλ 

δηαγσληζκφ επηηξνπή ή ηνλ Πξφεδξν κέρξη θαη ηεο επνκέλεο ηεο αλαθνηλψζεσο εξγαζίκνπ εκέξαο θαη 

θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. Σν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο κεηά ηεο επ' απηνχ ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο θαη κεηά ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη ησλ ηπρφλ 

ελζηάζεσλ θαη κεηά ηεο επί ησλ ελζηάζεσλ γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Αηηηθήο πξνο έγθξηζε. 

Αξζξν 13° 

Έγθξηζε πξαθηηθψλ δηαγσληζκνχ 

Σν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηελ απφθαζε ηνπ Γήκνπ πξέπεη κέζα ζε 

δέθα εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο 

λα ζηαιεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο  γηα έγθξηζε. Οη πξνζθνξέο κνλνγξάθνληαη απφ φια 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. ε φζνπο έιαβαλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία παξαδίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

θαηαηέζεθαλ πιελ πξνζθνξψλ ηνπ θαη ησλ εγγπήζεσλ ηνπ επηιεγέληνο κελ εθφζνλ έρεη ιάβεη ρψξα ε 

επηινγή φισλ δε ησλ ιαβνχησλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ εθφζνλ ε επηηξνπή- επηθπιάρζεθε λα 

απνθαζίζεη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη εγγπήζεηο φισλ πιελ ηνπ ηειηθψο επηιεγέληνο επηζηξέθνληαη 

θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ θξίζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αξζξν 14° 

Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ πέληε (5) εκεξψλ, νχηε 

κεγαιχηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο εγθξίζεσο ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ζπλαξηίδεηαη δη' ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή δελ θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηειέζεσο (ίζεο κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη ρσξίο ΦΠΑ) ηεο πξνζεζκίαο ζε δηάζηεκα φρη 

κηθξφηεξν απφ 5 εκέξεο θαη φρη κεγαιχηεξν απφ 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε πεξί ηεο θαηαθχξσζεο 

ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ εθπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη 

επαλαιακβάλεηαη ν δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 28/80. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

Αξζξν 15° 

Κξαηήζεηο 
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Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη κε θξάηεζε 1,5% ππέξ ηνπ 

ΣΔΑΓΤ θαη 0,5% ππέξ Σ.Π.Γ.Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

                     Άξζξν 16° 

                        Σξφπνο πιεξσκήο 

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θάζε κήλα κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Αξζξν 17° 

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο, δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο, ηα θεξχθεηα θαη 

ηα ινηπά έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, αξρηθνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ, φπσο επίζεο θαη ηα έμνδα ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά βαξαίλνπλ ηνλ ηειηθφ αλάδνρν. Οη απνδείμεηο πιεξσκήο 

επηζπλάπηνληαη απαξαίηεηα ζαλ δηθαηνινγεηηθά ζηελ πξψηε πηζηνπνίεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 18° 

Οη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

ελδέρεηαη λα κελ θαιπθζνχλ ή λα απμεζνχλ εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαηά πνζνζηφ, ρσξίο ην δηθαίσκα 

άξλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε ηηο ίδηεο ηηκέο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο αλσηέξσ 

φξνπο δηαθήξπμεο. 
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    Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο 

πλεδξίαζεο. 

      Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ      ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ            Ιάβδα Λέιιε 

           Βαθηξηδή Ρηηίθα 

           Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα                           Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θωλ/λα 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο   7εο                           Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Φπρηθφ 23/05/2011 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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